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Recentelijk berichtte u ons dat de koper van het Provinciehuis aan de Pythagoraslaan 101 te Utrecht heeft 

aangegeven niet te kunnen leven met de asbest in het pand zoals men die heeft aangetroffen en de Provincie 

heeft verzocht deze voor haar rekening te verwijderen. 

 

Kort daarop kwam het bericht dat een deel van het pand is afgezet. Onzes inziens kunnen die zaken niet los 

van elkaar worden gezien. Hierover heeft de PVV-fractie de volgende vragen: 

 

1 

Op welke gronden heeft de koper de provincie aansprakelijk gesteld als u van mening bent dat de koper 

volledig is geïnformeerd en bekend zou zijn met de situatie?  

 

Antwoord: 

De koper is volledig op de hoogte van de asbesttoepassing in de sterdelen E t/m Jj. Echter, uit onafhankelijk 

onderzoek is gebleken dat delen van het oude provinciekantoor eerst gesaneerd moesten worden voordat het 

weer als kantoor gebruikt kan worden. Wij hebben daarom besloten om het gebouw eerst te saneren, zodat 

het gebouw door de koper in het najaar onder de juiste condities weer gebruikt kan worden (zie Statenbrief 

d.d. 8 mei 2012 (80AF59D5)). 

 

Heeft u een indicatie van de kosten van de vordering die de koper op u meent te hebben? 

 

Antwoord: 

Doordat het kort geding niet is doorgegaan is deze vraag inmiddels achterhaald. 

Wij hebben besloten de sanering zelf ter hand te nemen. De totale kosten zijn nog niet bekend. De sanering  

is inmiddels gegund voor een bedrag van € 0,9 miljoen en de werkzaamheden zijn gestart. De andere 

onderdelen moeten nog worden aanbesteed.  

 

2 

Aangezien u de verhuizing naar het nieuwe provinciehuis mede onderbouwt door de aanwezigheid van 

asbest kan het niet anders zijn dat hierover uitvoerige rapporten beschikbaar zijn. Welke onderzoeken zijn er 

in het verleden gedaan naar de aanwezigheid van asbest?  

  



 

 

 

Antwoord: 

Er zijn in het verleden meerdere onderzoeken geweest naar de aanwezigheid van asbest in het oude 

provinciehuis. Als voorbeeld noemen wij het rapport “Facelift provinciehuis Utrecht” van Lengkeek 

architecten en ingenieurs B.V. uit 1998. Wij verwijzen u hiervoor naar Hoofdstuk 3 van het DCMR rapport. 

 

Is er een asbest beheersplan? Is/zijn dat (een) volledig onderzoek(en) geweest naar alle asbest in alle 

bouwdelen van het provinciehuis? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord: 

Nee, er is geen asbestbeheersplan. Zoals het onderzoek van DCMR ook onderschrijft is asbest nooit als 

gezondheidsrisico (pagina 32) aangemerkt.  

 

3 

De Arbeidsomstandighedenwet (artikel 5 en 10) verplicht werkgevers de risico’s voor werknemers te 

inventariseren, te evalueren en beheersmaatregelen op te stellen. In hoeverre heeft u daaraan voldaan? 

 

Antwoord: 

Er is in de jaren 1994, 1998, 2005 en 2010 door gecertificeerde Arbo-diensten / deskundigen een RIE 

opgesteld. Het rapport van DCMR concludeert (pagina 22) dat in afwijking van de 

Arbeidsomstandighedenwet de gecertificeerde Arbo-diensten / deskundigen geen aandacht hebben besteed 

aan de risico’s van het bewerken van asbest in “de Sterren”.  

 

Hoe kan het dat de arbeidsinspectie nu heeft aangedrongen op aanvullend onderzoek? 

 

Antwoord: 

De arbeidsinspectie is ingeschakeld door de koper van het provinciehuis om de vordering tot sanering door 

de provincie kracht bij te zetten. In eerste instantie heeft de provincie, in overleg met de gemeente, op basis 

van de asbestinventarisatie een beperkt blootstellingsonderzoek (1 febr. 2012) uitgevoerd. De 

arbeidsinspectie was echter van mening dat een volledig blootstellingsonderzoek noodzakelijk is. Dit is 

vervolgens onmiddellijk (8 april 2012) in opdracht van de provincie uitgevoerd. 

 

 

4 

In 1999 is er een begroting gemaakt voor het verwijderen van brandscheidende asbestplaten in een deel van  

“De Sterren”. De kosten: ƒ 4.700.000,00 (ca. € 2.100.000,00). Is dit uitgevoerd?  

 

Antwoord: 

Nee. Deze raming is gebaseerd op een eventuele sanering indien de provincie over zou gaan tot renovatie 

van de Sterren. Zoals bij u bekend heeft de provincie vervolgens echter besloten op zoek te gaan naar 

nieuwe huisvesting. Renovatie was derhalve niet meer aan de orde. Hiermee is ook de sanering niet 

uitgevoerd. 

  



 

 

 

Zo ja, is dat een deugdelijke sanering geweest waarbij is voldaan aan de wettelijke eisen van asbestsanering 

en betrof het slechts de brandscheidende platen in de sterren E t/m Jj? Zo ja, waarom slechts voor deze 

bouwdelen? 

 

Antwoord: 

Zie bovenstaand antwoord. 

 

5 

Zijn er ooit aan de asbestplaten werkzaamheden verricht (advies TNO 1993) zonder daarbij de 

noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen?  

 

Antwoord: 

Ja, in het DCMR rapport (pagina 33) wordt geconcludeerd dat: 

“Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat in de voorkomende situaties waarbij asbest is bewerkt en of 

verwijderd, er incidenteel veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om gezondheidsrisico’s te beperken. Uit het 

dossieronderzoek en de interviews is niet gebleken of deze maatregelen consistent zijn toegepast. Eveneens 

is niet vastgesteld of aan alle hiervoor geldende wettelijke vereisten is voldaan.  

Uit het dossieronderzoek blijkt dat het doorboren van de asbestplaten heeft geleid tot het vrijkomen van 

asbest boven bijvoorbeeld het verlaagde plafond. Het feitelijke moment van doorboring is niet te herleiden. 

Aannemelijk is dat de doorboring heeft plaatsgevonden in de periode, dat de kabels zijn aangelegd. Het is 

niet uit te sluiten dat er ook op een later tijdstip doorboringen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij 

tussentijds onderhoud van de bekabeling. De onderzoeken met betrekking tot de blootstellingrisico’s zijn 

een momentopname, maar geven wel een beeld van het toenmalige blootstellingrisico’s op de plekken waar 

asbest is verwijderd (2009 Ster Ff, 1996 Ster J4 , 1993 Sterren (onbekend))”. 

 

Zo nee, strookt dat met de recente onderzoeksresultaten? 

 

Antwoord: 

Zie antwoord op de vorige vraag. 

 

 

6 

Wat is de reden dat nu een deel van de oudbouw is afgezet (uw bericht van 6 april 2012) en nader onderzoek 

noodzakelijk is en hoe verhoudt zich dat met uw bericht (van 3 april 2012) dat uit aanvullend onderzoek 

gebleken zou zijn dat er geen sprake zou zijn van blootstelling? 

 

Antwoord: 

In eerste instantie is door ons een beperkt blootstellingsonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat er geen 

significante verhoging van asbestvezels in de lucht aanwezig is. Het beperkte blootstellingsonderzoek werd 

door de arbeidsinspectie echter als onvoldoende uitputtend beoordeeld. Vervolgens hebben wij besloten tot 

een volledig blootstellingsonderzoek. Op een tweetal plaatsen was asbest zichtbaar door de (open) plafonds 

heen. Op last van de arbeidsinspectie zijn deze twee gangdelen afgezet totdat de resultaten van het volledige 

blootstellingsonderzoek bekend zijn.  

 

Welk aanvullend onderzoek, drie dagen later achterhaald, bedoelde u in uw email van 3 april jl.? 

 

Antwoord: 

Het bericht van 3 april 2012 gaat over de resultaten van het beperkte blootstellingsonderzoek. Hierin is 

geconcludeerd dat er geen te hoge concentraties asbestvezels in de lucht aanwezig zijn. 

 

 

7 



 

 

Hebben de bevindingen van de koper, die ongetwijfeld onderzoek heeft laten uitvoeren, hier invloed op 

gehad? Zo ja, op welke wijze?  

 

Antwoord: 

De resultaten van de asbestinventarisatie door de koper hebben ertoe geleid dat de koper de arbeidsinspectie 

heeft geïnformeerd om de vordering tot sanering door de provincie kracht bij te zetten. 

 

Als onderzoek van de koper de katalysator is van de controle van de arbeidsinspectie, zou dat dan een 

aanwijzing zijn dat de controle op de arbeidsomstandigheden van de ambtenaren van de provincie te wensen 

overlaat? 

 

Antwoord: 

Nee, in de jaren 1994, 1998, 2005 en 2010 is door gecertificeerde Arbo-diensten / deskundigen een RIE 

opgesteld. Het rapport van DCMR concludeert (pagina 22) dat in afwijking van de 

Arbeidsomstandighedenwet de gecertificeerde Arbo-diensten / deskundigen geen aandacht hebben besteed 

aan de risico’s van het bewerken van asbest in “de Sterren”.  

 

8 

Zijn er asbestconcentraties vastgesteld die boven de norm uitkomen? Zo ja, is het waarschijnlijk dat die 

norm slechts zeer recent is overschreden? Zo ja, waarop baseert u dat? Is het denkbaar dat de norm al (zeer) 

geruime tijd wordt overschreden en daarmee de ambtenaren onder gevaarlijke omstandigheden hebben 

moeten werken? Zo nee, waarom niet. 

 

Antwoord: 

De resultaten van het beperkte- en het volledige blootstellingsonderzoek zijn positief in die zin dat op de 

twee meetmomenten geen verhoogde asbestvezelconcentraties in de lucht aanwezig zijn. Ook wordt door 

BME geconcludeerd dat er geen homogene besmetting is aangetroffen. Dit is een indicatie dat er geen 

structurele blootstelling aan te hoge concentraties asbestvezels heeft plaatsgevonden. Echter, uit het 

onderzoek van DCMR is gebleken dat het niet met zekerheid is te stellen dat er in de loop der jaren 

werkzaamheden aan de asbesttoepassing zijn verricht zonder de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in 

acht te nemen. Een blootstellingsonderzoek is immers een momentopname en er zijn in het verleden geen 

metingen uitgevoerd. Om toch een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hetgeen in het verleden heeft 

plaatsgevonden en welke blootstellingsrisico’s dit met zich mee heeft gebracht hebben wij de DCMR 

gevraagd dit mee te nemen in het onderzoek.  

In het rapport van DCMR concludeert de GGD dat “uit de meest recente asbestinventarisatie en 

blootstellingsonderzoeken blijkt dat het risico voor het kantoorpersoneel gering is geweest. De beoordeling 

door GGD Rotterdam-Rijnmond bevestigt dit. Voor het onderhoudspersoneel en externen die 

onderhoudswerkzaamheden hebben uitgevoerd is er sprake van een verhoogd risico” (pagina 34). 

 

  

Gedeputeerde staten van Utrecht, 

 

 

Voorzitter, 

 

 

Secretaris, 

 

 


